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لموش رکن. اوزاق داغالرین باشی دا قوشوسینی سئزهگؤزلریم قیزیشیردی آغاجالرین سیرایال گلیب کئچمه
ن قوخوسو یه. یانیمداکینین باشی سویروشوب چینیمه دوشدو. توکلرینیبیربیرینه گئدیردی. سیخیلدیم صندلی

 توکلرینه سوخوردوم بورنومو. دنیز بوزارمیشدی بیز گلندن بری. قاپمه. یاستیغی باسیب خوش گلیردی بیله
ی. ییردیک. یئل اسیردقارا ایدی اورتاالری. دارتینیر گئری چکیلیردی. اوراالرا باخیر چیپس خیمیرتده

ی انیمیزا آتدیغمی، یئلین جدننیمیزه سالدیغی اوشوتمهاوشویوردوک. قول قوال قاییدیب یاتیردیق. دنیزین بده
ییمیز جهدن آنجاق آالهی ترپنههمی نمی، بیربیریمیزی تک تنها اؤز اؤزوموز ایچین گؤردویوموزدندنتمهتیتره

قالمیردی و قوجاقالشیب آزقاال گیریردیک بیربیریمیزه. بئلینی منه چئویریر اویور اویور دورور، هردن داها سیخ 
گؤزومو یوموب یوال، هاوادا یاییالن دنیزین قوخوسونا، بوروال یینی. دوداغیم قاچدی. مه باسیردی کورهسینه

جاغینا می. اوتوبوس نننی ایمیش کیمی قونیردیم. یوخو باسیردی بیلهبوروال اوزانان آسفالتا دوشونور، مئهله
 آلمیش گئدیردی بیزی. هاوادا بولوت وار ایدی.

ردا قییر واردی. یول قیراغیندان آخیب گئدن چای گؤی اوزو گؤم گؤی؛ بیرر بیرر آغاریردی اولدوزالر. اوزاقال
 دن آشیب قییرداشالری گؤردوم. بیربیرینه سیخیلیب یاتان اؤلولر. دیکازلدن اؤیرنمیش هاواسینی چالیردی. دره

کی الر. پیچیلتی وار ایدی هاوادا. قییرلر اسداشیالر. اَییلیب سینیخان باشداشیدیک یاناشی دایانان باش
گؤز وار. بوراالردا دئو وار. بوراالردا آدام اوتان جاناوار وار. بوراالردا پیچیلتی وار. بوراالردا... ردا تپهوراالقییردی. ب

اغیش ریلدی. یندی. ایلدیریم شاخدی. گؤی جیهالر چاخناشدی. اوزاقدان قایا سسلده بولوتهای دوشدو. گؤی
روردو. چای ییردی. چارپازدان وولیب گؤیه قالخماق ایستهلری بیر ده آتیدوشن یاغیش دنه باسدی هریانی. یئره

لریم دیک دوردو. بوغازیم دا اوالن قییرلردن بیر گؤز بویالدی منی. توکساهمان اولوردو آشیب داشا. ازواق
دی. دؤنوب قایایا ساری دیرماشدی. یوخ اولدو. قیشقیردیم، سس لیمی قالدیریردیم قولوم گلمهتوتولدو. اَ

یم دیم. دورا بیلمیردیم. سسدو. بوغولوردوم. بیلدیم یوخو گؤرورم. دورماق ایستهبوغازیم دارا دورموش چیخمادی.
می بوغازیما می. الینیردیم. بوینومو یاستیغا باغالیان سیجیم بوغوردو بیلهچیخمیردی. ال آیاق چالیر گوجه

 چکیردیم. چیرپینیردیم...



ری چارپازدان لقارانلیقالشمیش چیراقالرین ایشیغینی جیزان یاغیش دنهیه چیرپیردی. هاوا یاغیش شیشه
ی آلنینی باسمیش توکلر تؤکوردو. یولوندا ایدی اوتوبوس. اوزون نفس آلیب یانیمداکینا باخدیم، میشیل میشیل.

یه ندلییب صگزیندی. زاریدی. سیخیل ی یاناغینداشالی سییریلمیشدی. توکلرینی یانا ووردوم. بارماغیمین دال
تدی. ؤرسهگ ومو. دوداغی گولوش کیمی بیر شئیمنه دؤندو. اوتوبوسون ایچی قارانلیق ایدی. بورنونا یاخدیم بورن

ی ووران ایشیغا رالر اولدو. یاناغی شیشدی. اؤپدوم. باشینی چیینیمه قویوب ایچهگؤزلرینین آلتیندا قیریش
یمده. دینمز لرین ترسینه. بارماقالرینی سیخیردیم اَوَباخدیم. یول جومجولوق اولموش سو آخیردی بیز گئدن 

 ،یرینهجک بیربدن سؤزجوک سؤزجوک دوزهمز قیز بیرآزدان دوروب قویمایاجاقدی دانیشام هئچ. آرا وئرمهسؤیله
جم دهباشیمی ترپه داقالریندان چیخان سؤزلره گولوبدی نازیک دوداقالریندان. باخاجام. دوجکاؤتوره

ده. الر قییرلره گؤتوردو منی. اوردان دوروب باخان گؤزلر. اؤزومو گؤردوم شیشهدن آخان یاشپنجرهبیرآزدان.. 
ورخوتدو قالر قارانلیق ایدی. یومورو شئی گؤزلریمین آغیندا ندی. اوزاقکی قارا بیک ترپهگؤزلریمین ایچینده

تدی قانی. ک دؤیونتوسو بوغازیما قاچیرهیه باسدیم. ایلک اؤپوشون دادی سونراسی اورمی. باشیمی صندلیبیله
غیندا اوتاغیمین اورتالیعمی قیزیمی اؤپوب، یاالییب گئری چکیلمیشدیم.  دی.ییم آغزیمدان چیخاجاقاوره

بوینوما  توکلری یه یاخینالشمیشدیم. گونش قیزاریردی اوندا .. دوداغیم قاچدی بیر آن.واالی وورموش پنَجره
اخدیم الینی. ایلک اؤپوشوم بونون دوداغیندان قارانلیغا گئدن هاوانین اؤرتوسونده ساریالن قیزی گؤروب بور

انیندان لرین اوستونده ایدی. گولوشه گولوشه قیقاجی باخان نگهیانین یمیسینه گئدن پیللهکیتابخانانین زئرزه
 شدو بلکه!سا منی سؤیموسه دئدی. قیزی یوخاؤتوب چیخدیق بیلیم یوردوندان. دالیمیزدان یانینداکی آداما نه

دیم، قیزی گؤتوروب چالوسا بیر ایکی گون تهرانین چیغیر باغیریندان قاچمیشدیم. نه قیزالر اؤپدوم، دیشله
قیزیما میدیم. عهیجان ایچینده قیزاران اؤپوشون دادینی آال بیلمهایله  دیم ایلک آلدیغیم قورخولهچیمدیک

سینه بئله ئورهسی گئدیردی مندن. چمیش زهلهسینه زهریمار ائلهیلهتدیییم صیفت اوپوش سونراسینی بگؤرسه
ی تئرم چکدی ییم. ایکنه بیلمیردیم. او ایسینتینی خاطیرالییر آز قاال کؤکسومو دلیردی چیرپینان اورهلههره

دن ا وئرمهردی. آیاخینالشام بیلیم یوردونون قایناشان قیز دولو هاواسینا. ایلک داددیغیم داماغیمدا قالمیش
بیرینی ایکیسینی دادیر بوراخیردیم. سونوندا یانیمداکی قیز گیردی آرایا. تورکجه دانیشیر، دده قورقوددان، دیوان 

دو بس نییه تورکو دن دانیشدیق، من تورکم او تورکجهلغات الترک دان، ماناس دان دئییردی.. تورک
ئتمیش ایکی م یسینی. منیم نمونهیندا گؤرموشدوم بیلهدانیشمیریق! منه ماراقلی گلدی. تورپاق البراتووار

لی ایدی. گیردیم البراتووارا. باشقا کیالس وار ایدی، من ایشیمده ایکن قیزین دان سونرا گؤتورولمهساعات
گؤزلرینی سئزدیم. توکلری آلنینی باسمیش هردن آت کیمی بوینونو قاهاریب گئری وئریردی اونالری. معصوم 

 غیمی گؤردو. گولومسوندو. تورپاغیمی گؤتوروب قویدوم دستگاها.معصوم باخما

م کیتابخانانین ییندن توتوب چکدیمه. بیلهسینه یاخینالشماسینی سئزدیم بیلهلریمی گؤستررکن بیلهطرح



 لرینه. قیرجانیردی. ساریلدیق بیربیریمیزه.مییه گئدن پیللهزئرزه

چگی قونوسونو توتور بوراخمیردی. تهران چاخناشیر هایقیرماغا لره سئنجیچوخ دانیشیردی. قوشولوب اؤیره
الر. اؤزونو شولوقلوغا حاضیرالشدیریردی. قولونا یاشیل باغالییردی. من گئدیردی. شولوقلوق اولوردو خیابان

 نگولوردوم. قیزغین قیزغین دانیشیردی. دانیشا دانیشا آز قاال آغالییردی. گؤتوروب چیخدیم تهراندان. چالوسو
یغی لری دنیزه گئدیر گونوزلر یاتیردیق. سئویشیردیک. قولونا باغالدپوش قایناشیردی. گئجهخیابانالری دا کم

له اوینادیر گولوشوردوک. هله ده دانیشیردی. او دئموکراسی آدالندیردیغی داوادان من یاشیل باغینی دیلیم
قیزیل گولم در منی... دسمال »نده، برکه دوشه یه، وورولموشدوم دیلیمه.جهدن، وورولموشدوم تورکجهتورک

 سینی.ییردیم بیلهاوخویور چیمدیکله« اوسته سر منی

مداکی قیزا گؤزلره دوشونوب یانینن تپهنین قوینوندا گیزلهالردا ایلدیریم شاخیردی. بیر یئرلرده گئجهاوزاق
 ام.کی قیزیل گولون قوخوسونو آلیر گؤزومو یومورسیندهقیسیلیب سینه


